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1 Úvod
Všechny lokomotivy v Rail Simulatoru vyžadují pro svou práci simulační data lokomotivy.  To je
vlastně virtuální motor, který lokomotivu pohání.

Detaily v tomto dokumentu se vztahují k návrhům simulací lokomotiv (Engine Simulation
Blueprint) vytvořených v editoru zdrojových materiá lů (Asset Editor).

Abyste začali vytvářet návrh simulace lokomotivy, rozbalte položku Engine Sim Component a
potom položku Sub System, a klikněte na ‘Insert First’. Z nabídky vyberte typ návrhu simulace,
který chcete vytvářet.
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2 Dieselelektrická simulace
Dieselelektrické lokomotivy mají generátor, který odebírá e nergii z motoru a přeměňuje ji na
elektřinu k pohánění trakčních motorů, které pohání dvojkolí. Příkladem dieselelektrických
lokomotiv jsou Class 47, Class 55 a Class 43.

Pro nastavení návrhu dieselové simulace, klikněte na “Insert First ” a vyberte z otevřené nabídky
“Diesel Electric Sub System Blueprint”.

2.1.1 Display Name
Toto je název vaší lokomotivy, jak ho uvidíte, když použijete editor světa v módu vytváření
aktivit. Jsou dostupné položky pro lokalizaci do mnoha jazyků.

2.1.2 Other
Zde můžete specifikovat další jazyky, pokud nejsou uvedeny v seznamu.

2.1.3 Lang ID
Číselný identifikátor přidaného jazyka, pokud je implementován více než jeden.

2.1.4 String
Zde určujete umístění jazykového souboru.
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3 Diesel Electric Sub System

3.1.1 Loco Brake Assembly
Zde se definují lokomotivní brzdy vozidla. Viz. samostatný dokument 2.02 Simulační  data brzd.

3.1.2 Train Brake Assembly
Zde se definují vlakové brzdy. Viz. samostatný dokument 2.02 Simulační data brzd.

3.1.3 Max Power (kW 0-20000 (1kW = 1.341HP)

Toto je maximální výkon lokomotivy, v kilowattech. Je důležitější pro výkon při vyšších
rychlostech.
U Train Simulatoru odpovídá parametru MaxPower.

3.1.4 Max Force (kN 0-10000 (1kN = 225lbf)

Toto je maximální tažná síla lokomotivy, v kilonewtonech. Je důležitější pro výkon při nízkých
rychlostech. Tažná síla je důležitá při rozjezdu vlaku.
U Train Simulatoru odpovídá parametru MaxForce.

3.1.5 Max Speed (Mph 0-300)

Toto je bod, ve kterém přestane simulace přenášet jakoukoliv tažnou sílu na kola. Mění se od
90% této rychlosti = plná síla & 100 % = 0 síla. Ideálně by měla být nastavena trošku vyšší, než
je maximální rychlost dané lokomotivy.
U Train Simulatoru odpovídá parametru MaxVelocity.

3.1.6 Startup Time
Toto je čas v sekundách, jak dlouho trvá start motoru lokomotivy do volnoběžných otáček.

3.1.7 Shutdown Time
Toto je čas v sekundách, jak dlouho trvá zastavení motoru z volnoběžných otáček.
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3.1.8 Tractive Effort VS Speed
V této sekci může být dodána uživatelská ‘křivka tažné síly’ v závislosti na rychlosti ve formě
.csv souboru (čárkou oddělené hodnoty). Křivky tažné síly jsou celkem snadno k nalezení pro
nejběžnější lokomotivy a většinou zobrazují charakteristickou křiv ku tažné síly zmenšující se
se vzrůstající rychlostí. Níže zobrazený příklad je pro dvouvozovou jednotku Class 165 (UK).

Soubor .csv musí mít ve sloupci 1 rychlost a ve sloupci 2 tažnou sílu.

Kód simulace používá tento .csv soubor k omezení tažné síly při jednotlivých rychlostech.
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3.1.9 Tractive Effort VS Throttle
V této sekci můžete určit uživatelskou ‘křivku tažné síly v závislosti na výkonu’ ve formě .csv
souboru (čárkou oddělené hodnoty). Obecně to bude lineární závislost, ale je tu možnost
použít i nelineární hodnoty.

Soubor .csv musí být ve formátu zobrazeném níže, ve sloupci 1 je %výkonu a ve sloupci 2 je
tažná síla.

3.1.10 Anti-Slip Brake Cyl Pressure (PSI (0 – 90)

Toto je tlak, na který bude nastaven brzdový válec, když bude potřeba zamezit prokluzu.

3.1.11 Thyristor Control (True/False)

Určuje, jestli je výkon ovládaný tyristory nebo kontrolérem.

Tyristor je typ diody s ovládanou bránou, která umožňuje průchod proudu, když je brána
vybuzena. Tyristory (také nazývané jako spínače) jsou použity pro ovládání tažné síly u
modernějších lokomotiv namísto odporových systémů.

3.1.12 Quick Power off at 0 throttle (True/False)

Odpojení výkonu, když je ovladač přestaven na 0.

3.1.13 Slow Speed Fitted present (True/False)

Tento parametr umožňuje automatické řízení lokomotivy při velmi malých rychlostech (1-2mph)
například kvůli vysypávání uhlí. Momentálně není v Rail Simulatoru použit.

3.1.14 Slow Speed Fitted Limit (Mph (1 - 10)

Toto je maximální rychlost lokomotivy, když je řízena výše uvedeným parametrem. Stejně i tento
parametr není v Rail Simulatoru momentálně použitý.

3.1.15 Press for Brake to Cut Power (PSI (0 – 30)

<Nedefinováno>
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3.1.16 Max Continuous Force (kN/Lbf (0 – 30,000)

Toto je maximální síla, jakou může lokomotiva vyvinout po delší dobu; obvykle 1 hodinu. Při
vyšších rychlostech vystřídá parametr MaxForce při omezení síly.

3.1.17 Diesel Used/Hour Max (Gallons/hour (1 – 200)

Toto je maximální množství nafty spotřebované za hodinu, když jede lokomotiva na maximální
výkon.

3.1.18 Diesel Used/Hour Idle (Gallons/hour (0 – 1.0)

Toto je minimální množství nafty spotřebované za hodinu, když je lokomotiva na volnoběhu.

3.1.19 Time to Get to Max Force (Secs (10 – 200)

Toto je čas potřebný k dosažení maximálního tahu ze stání.
U Train Simulatoru odpovídá parametru RunUpTimeToMaxForce.

3.1.20 Max Current (Amps (250 – 15000)

Toto je maximální proud dodávaný generátorem dieselelektrické lokomotivy. Momentálně je to
použito pouze pro ampérmetr v kabině.

3.1.21 Overload Current (Amps (250 – 10000)

Pokud je odběr proudu větší než tato hodnota, dojde k přerušení dodávek.

3.1.22 Air System

3.1.22.1 Has Low Pressure Test (True/False)

Když jsou u vzduchového brzdového systému povoleny brzdy, dojde k poklesu tlaku v hlavním
vzduchojemu. Pokud je zde zvoleno ‘True’, tak jakmile dojde k poklesu tlaku na úroveň určenou
v parametru Restart Pressure (3.1.22.4), spustí se kompresor a obnoví tlak v hlavním
vzduchojemu.

3.1.22.2 Min Air Pressure

<Nedefinováno>

3.1.22.3 Cut Out Pressure (PSI)

Toto je tlak v hlavním vzduchojemu, při kterém dojde k vypnutí kompresoru.

3.1.22.4 Restart Pressure (PSI)

Toto je tlak v hlavním vzduchojemu, při kterém dojde k sepnutí kompresoru.

3.1.22.5 Reservoir Volume (Cubic feet)

Toto je objem hlavního vzduchojemu. Ovlivňuje, jak moc poklesne tlak v hlavním vzduchojemu,
když jsou povoleny vzduchové brzdy.

3.1.22.6 Main Res Max Air Pressure (PSI)

Toto je maximální tlak v hlavním vzduchojemu, a normálně bude stejný jako ‘Restart Pressure’.
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3.1.23 Compressor
Kompresor dodává vzduch do vzduchového brzdového systému. Může být přidán více než jeden,
pokud jich je přítomno více. Jednoduše klikněte vlevo na šipku nebo na ”Insert First ” nahoře.

3.1.23.1 Type (Electrical / Mechanical)

Vyberte typ kompresoru, který se nachází na lokomotivě.

3.1.23.2 Power Rating (PSI /sec)

Zde určujete rychlost, jakou kompresor pracuje.

3.1.24 Exhauster

3.1.24.1 Is Electric

Zde definujete, jestli je vývěva elektrická nebo ne.

3.1.24.2 Power Rating (Inches/sec)

Zde určujete rychlost, jakou vývěva pracuje.

3.1.24.3 Speed Up Power Rating (Inches/sec)

Zde můžete určit, jak moc se zvýší rychlost vývěvy, když je urychlena.
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3.1.25 Dynamic Brakes System

3.1.26 Delay Before Engaging (Sec (1 – 10)

Toto je prodleva mezi požadavkem na dynamické brždění a momentem, kdy se trakční motory
začnou točit opačně a začne brždění.
U Train Simulatoru odpovídá parametru DynamicBrakesDelayTimeBeforeEngaging.

3.1.27 Max Effective Speed (Mph (2 - 200)

Toto je maximální rychlost, ve které je dynamická brzda použitelná.
U Train Simulatoru odpovídá parametru DynamicBrakesMaximumEffectiveSpeed.

3.1.28 Automatic Cut in Speed (Mph (2 - 200)

<Nedefinováno>

3.1.29 Minimum Usable Speed (Mph (0 – 50)

Toto je minimální rychlost, ve které je dynamická brzda použitelná.
U Train Simulatoru odpovídá parametru DynamicBrakesMaximumEffectiveSpeed.

3.1.30 Max Force (kN (200 – 20000)

Toto je maximální brzdná síla dynamických brzd.
U Train Simulatoru odpovídá parametru DynamicBrakesMaximumForce.

3.1.31 Max Resistor Current (Amp (0.1 – 7500)

<Nedefinováno>
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3.1.31.1 Brake Effort VS Speed

V této sekci můžete určit uživatelskou ‘křivku brzdné síly v závislosti na rychlosti’ ve formě .csv
souboru (čárkou oddělené hodnoty).  Tím se ovládá účinek dynamických brzd v různých
rychlostech.

3.1.31.2 Causes Auto Bail Off (True/False)

Automatické odvětrání válců.
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3.2 Field Divert
Tato sekce umožňuje nastavit regulátor.

3.2.1 Speed to Activate
Toto je rychlost, při které je daný regulátor aktivovaný.

3.2.2 Max Current to Activate
Toto je proud, nad kterým není regulátor aktivovaný.

Například, pokud máte regulátor pro rychlost 23mph a maximální proud 2000A, tak pokud je
proud na 2050A, když dosáhnete rychlosti 23mph, potom regulátor není aktivovaný.

3.2.3 Tractive Effort VS Field Divert Proportion
V této sekci můžete určit uživatelskou ‘křivku tažné síly v závislosti na regulátoru’ ve formě
.csv souboru (čárkou oddělené hodnoty). Tím se ovládá maximální tažná síla dostupná skrz
regulátor. Například, když je regulátor od 20mph do 60mph, tak ve 40mph (na polovině
působení regulátoru) bude maximální tažná síla 173kN.

Soubor .csv musí být ve formátu zobrazeném níže s výkonem (0-1) ve sloupci 1 a tažnou silou ve
sloupci 2.
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3.3 Power Unit – Diesel Electric

3.3.1 Idle RPM (RPM (50 – 2000)

Toto je počet otáček motoru při volnoběhu, tj. když je výkon na 0.

3.3.2 Max RPM (RPM (500-5000)

Toto je maximální počet otáček motoru.

3.3.3 Max RPM Change per Second
Určuje rychlost ‘zvýšení a snížení’ otáček motoru za sekundu.

3.3.4 Max Power at Rail
Toto je maximální použitelný výkon po odečtení spotřeby ostatních systémů. Většinou se jedná
o 70-80% parametru Max Power.

3.3.5 Audio RPM Attack Time
Definováno v dokumentaci o zvucích.

3.3.6 Audio RPM Hold Time
Definováno v dokumentaci o zvucích.

3.3.7 Audio RPM Release Time
Definováno v dokumentaci o zvucích.

3.3.8 Gear Box
Zde se určují detaily ohledně stupňů převodovky.

3.3.8.1 Gear

U dieselelektrických lokomotiv není použito.

3.3.8.2 Engine Braking

Vyberte ze tří možností tu, která odpovídá vaší lokomotivě.

3.3.8.3 Coasting Resistance

Toto je odpor mechanismu, když jede lokomotiva setrvačností.
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3.3.8.4 Force for Engine Slowing

Toto je odpor mechanismu, když lokomotiva zpomaluje.

3.3.8.5 Automatic True / False

Určuje, jestli se stupně řadí automaticky nebo manuálně použitím kláves <E> nebo <Shift E>.

3.3.8.6 Engine Braking Force

Toto je síla vykonávaná vlastní mechanikou lokomotivy, když není použitá žádná síla.

3.3.8.7 Change Up Point

Určuje, jak blízko maximální rychlosti pro daný stupeň je možné přeřadit na vyšší . U
automatické převodovky určuje rychlost, ve které přeřazení nastane.

3.3.8.8 Change Down Point

Určuje, jak blízko maximální rychlosti pro daný stupeň je možné přeřadit na nižší. U
automatické převodovky určuje rychlost, ve které přeřazení nastane.

3.3.9 Activation Speed
Toto je rychlost, ve které se aktivuje převodovka.

3.4 Script Component

3.4.1 Name
Tato položka se používá k určení simulačního LUA skriptu (.lua).
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4 Dieselhydraulická simulace
Dieselhydraulické lokomotivy mají  hydrodynamickou převodovku, která odebírá výkon z motoru
a přenáší ho na kola. Příkladem dieselhydraulických lokomotiv jsou DB BR294 a Class 166.

Pro nastavení návrhu dieselové simulace, klikněte na “Insert First” a vyberte z otevřené nabídky
“Diesel Hydraulic Sub System Blueprint”.

4.1.1 Display Name
Toto je název vaší lokomotivy, jak ho uvidíte, když použijete editor světa v módu vytváření
aktivit. Jsou dostupné položky pro lokalizaci do mnoha jazyků.

4.1.2 Other
Zde můžete specifikovat další jazyky, pokud nejsou uvedeny v seznamu.

4.1.3 Lang ID
Číselný identifikátor přidaného jazyka, pokud je implementován více než jeden.

4.1.4 String
Zde určujete umístění jazykového souboru.
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5 Diesel Hydraulic Sub System

5.1.1 Loco Brake Assembly
Zde se definují lokomotivní brzdy vozidla. Viz. samostatný dokument 2.02 Simulační data brzd.

5.1.2 Train Brake Assembly
Zde se definují vlakové brzdy. Viz. samostatný dokument 2.02 S imulační data brzd.

5.1.3 Max Power (KW 0-20000 (1kW = 1.341HP)

Toto je maximální výkon lokomotivy, v kilowattech. Je důležitější pro výkon při vyšších
rychlostech.
U Train Simulatoru odpovídá parametru MaxPower.

5.1.4 Max Force (kN 0-10000 (1kN = 225lbf)

Toto je maximální tažná síla lokomotivy, v kilonewtonech. Je důležitější pro výkon při nízkých
rychlostech. Tažná síla je důležitá při rozjezdu vlaku.
U Train Simulatoru odpovídá parametru MaxForce.

5.1.5 Max Speed (Mph 0-300)

Toto je bod, ve kterém přestane simulace přenášet jakoukoliv tažnou sílu na kola. Mění se od
90% této rychlosti = plná síla & 100 %  = 0 síla. Ideálně by měla být nastavena trošku vyšší, než
je maximální rychlost dané lokomotivy.
U Train Simulatoru odpovídá parametru MaxVelocity.

5.1.6 Startup Time
Toto je čas v sekundách, jak dlouho trvá start motoru lokomotivy do volnoběžných otáček.

5.1.7 Shutdown Time
Toto je čas v sekundách, jak dlouho trvá zastavení motoru z volnoběžných otáček.

© Copyright Rail Simulator Developments 2008, všechna práva vyhrazena Verze 1.0

Strana 18



Rail Simulator – Simulační data dieselových lokomotiv

5.1.8 Tractive Effort VS Speed
V této sekci může být dodána uživatelská ‘křivka tažné síly’ v závislosti na rychlosti ve formě
.csv souboru (čárkou oddělené hodnoty). Křivky tažné síly jsou celkem snadno k nalezení pro
nejběžnější lokomotivy a většinou zobrazují charakteristickou křivku tažné síly zmenšující se se
vzrůstající rychlostí. Níže zobrazený příklad je pro dvouvozovou jedno tku Class 165 (UK).

Soubor .csv musí mít ve sloupci 1 rychlost a ve sloupci 2 tažnou sílu.

Kód simulace používá tento .csv soubor k omezení tažné síly při jednotlivých rychlostech.
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5.1.9 Tractive Effort VS Throttle
V této sekci můžete určit uživatelskou ‘křivku tažné síly v závislosti na výkonu’ ve formě .cs v
souboru (čárkou oddělené hodnoty). Obecně to bude lineární závislost, ale je tu možnost
použít i nelineární hodnoty.

Soubor .csv musí být ve formátu zobrazeném níže, ve sloupci 1 je %výkonu a ve sloupci 2 je
tažná síla.

5.1.10 Anti-Slip Brake Cyl Pressure (PSI (0 – 90)

Toto je tlak, na který bude nastaven brzdový válec, když bude potřeba zamezit prokluzu.

5.1.11 Thyristor Control (True/False)

Určuje, jestli je výkon ovládaný tyristory nebo kontrolérem.

Tyristor je typ diody s ovládanou bránou, která umožňuje průchod proudu, když je brána
vybuzena. Tyristory (také nazývané jako spínače) jsou použity pro ovládání tažné síly u
modernějších lokomotiv namísto odporových systémů.

5.1.12 Quick Power off at 0 throttle (True/False)

Odpojení výkonu, když je ovladač přestaven na 0.

5.1.13 Slow Speed Fitted present (True/False)

Tento parametr umožňuje automatické řízení lokomotivy při velmi malých rychlostech (1 -2mph)
například kvůli vysypávání uhlí. Momentálně není v Rail Simulatoru pou žit.

5.1.14 Slow Speed Fitted Limit (Mph (1 - 10)

Toto je maximální rychlost lokomotivy, když je řízena výše uvedeným parametrem. Stejně i tento
parametr není v Rail Simulatoru momentálně použitý.

5.1.15 Press for Brake to Cut Power (PSI (0 – 30)

<Nedefinováno>
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5.1.16 Max Continuous Force (kN/Lbf (0 – 30,000)

Toto je maximální síla, jakou může lokomotiva vyvinout po delší dobu; obvykle 1 hodinu. Při
vyšších rychlostech vystřídá parametr MaxForce při omezení síly.

5.1.17 Diesel Used/Hour Max (Gallons/hour (1 – 200)

Toto je maximální množství nafty spotřebované za hodinu, když jede lokomotiva na maximální
výkon.

5.1.18 Diesel Used/Hour Idle (Gallons/hour (0 – 1.0)

Toto je minimální množství nafty spotřebované za hodinu, když je lokomotiva na volnoběhu.

5.1.19 Time to Get to Max Force (Secs (10 – 200)

Toto je čas potřebný k dosažení maximálního tahu ze stání.
U Train Simulatoru odpovídá parametru RunUpTimeToMaxForce.

5.1.20 Air System

5.1.20.1 Has Low Pressure Test (True/False)

Když jsou u vzduchového brzdového systému povoleny brzdy, dojde k poklesu tlaku v hlavním
vzduchojemu. Pokud je zde zvoleno ‘True’, tak jakmile dojde k poklesu tlaku na úroveň určenou
v parametru Restart Pressure (5.1.20.4), spustí se kompresor a obnoví tlak v hlavním
vzduchojemu.

5.1.20.2 Min Air Pressure

<Nedefinováno>

5.1.20.3 Cut Out Pressure (PSI)

Toto je tlak v hlavním vzduchojemu, při kterém dojde k vypnutí kompresoru.

5.1.20.4 Restart Pressure (PSI)

Toto je tlak v hlavním vzduchojemu, při kterém dojde k sepnutí kompresoru.

5.1.20.5 Reservoir Volume (Cubic feet)

Toto je objem hlavního vzduchojemu. Ovlivňuje, jak moc poklesne tla k v hlavním vzduchojemu,
když jsou povoleny vzduchové brzdy.

5.1.20.6 Main Res Max Air Pressure (PSI)

Toto je maximální tlak v hlavním vzduchojemu, a normálně bude stejný jako ‘Restart Pressure’.
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5.1.21 Compressor
Kompresor dodává vzduch do vzduchového brzdového systému. Může být přidán více než jeden,
pokud jich je přítomno více. Jednoduše klikně te vlevo na šipku nebo na ”Insert First” nahoře.

5.1.21.1 Type (Electrical / Mechanical)

Vyberte typ kompresoru, který se nachází na lokomotivě.

5.1.21.2 Power Rating (PSI /sec)

Zde určujete rychlost, jakou kompresor pracuje.

5.1.22 Exhauster

5.1.22.1 Is Electric

Zde definujete, jestli je vývěva elektrická nebo ne.

5.1.22.2 Power Rating (Inches/sec)

Zde určujete rychlost, jakou vývěva pracuje.

5.1.22.3 Speed Up Power Rating (Inches/sec)

Zde můžete určit, jak moc se zvýší rychlost vývěvy, když je urychlena.
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5.2 Power Unit – Diesel Geared

5.2.1 Idle RPM (RPM (50 – 2000)

Toto je počet otáček motoru při volnoběhu, tj. když je výkon na 0.

5.2.2 Max RPM (RPM (500-5000)

Toto je maximální počet otáček motoru.

5.2.3 Max RPM Change per Second
Určuje rychlost ‘zvýšení a snížení’ otáček motoru za sekundu.

5.2.4 Max Power at Rail
Toto je maximální použitelný výkon po odečtení spotřeby ostatních systémů. Většinou se jedná o
70-80% parametru Max Power.

5.2.5 Audio RPM Attack Time
Definováno v dokumentaci o zvucích.

5.2.6 Audio RPM Hold Time
Definováno v dokumentaci o zvucích.

5.2.7 Audio RPM Release Time
Definováno v dokumentaci o zvucích.

5.2.8 Gear Box
Zde se určují detaily ohledně stupňů převodovky.

5.2.8.1 Gear

Přidejte jeden záznam pro každý stupeň, který převodovka obsahuje.

5.2.8.1.1 Direct Drive True / False

Zde určete, jestli je převodovka řízená přímo nebo ne.

5.2.8.1.2 Max Speed

Toto je maximální rychlost dosažitelná na tento stupeň.
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5.2.8.1.3 Maximum Tractive Effort

Toto je maximální tažná síla tohoto stupně.

5.2.8.2 Engine Braking

Vyberte ze tří možností tu, která odpovídá vaší lokomotivě.

5.2.8.3 Coasting Resistance

Toto je odpor mechanismu, když jede lokomotiva setrvačností.

5.2.8.4 Force for Engine Slowing

Toto je odpor mechanismu, když lokomotiva zpomaluje.

5.2.8.5 Automatic True / False

Určuje, jestli se stupně řadí automaticky nebo manuálně použitím kláves <E> nebo <Shift E>.

5.2.8.6 Engine Braking Force

Toto je síla vykonávaná vlastní mechanikou lokomotivy, když není použitá žádná síla.

5.2.8.7 Change Up Point

Určuje, jak blízko maximální rychlosti pro daný stupeň je možné přeřadit na vyšší. U
automatické převodovky určuje rychlost, ve které přeřazení nastane.

5.2.8.8 Change Down Point

Určuje, jak blízko maximální rychlosti pro daný stupeň je možné přeřadit na nižší. U
automatické převodovky určuje rychlost, ve které přeřazení nastane.

5.2.9 Activation Speed
Toto je rychlost, ve které se aktivuje převodovka.

5.3 Script Component

5.3.1 Name
Tato položka se používá k určení simulačního LUA skriptu (.lua).
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6 Dieselmechanická simulace
Žádné dieselmechanické vlaky nejsou dodávané v balení s Rail Simulatorem.

Pro nastavení návrhu dieselové simulace, klikněte na “Insert First” a vyberte z otevřené nabídky
“Diesel Mechanical Sub System Blueprint”.

6.1.1 Display Name
Toto je název vaší lokomotivy, jak ho uvidíte, když použijete editor světa v módu vytváření
aktivit. Jsou dostupné položky pro lokalizaci do mnoha jazyků.

6.1.2 Other
Zde můžete specifikovat další jazyky, pokud nejsou  uvedeny v seznamu.

6.1.3 Lang ID
Číselný identifikátor přidaného jazyka, pokud je implementován více než jeden.

6.1.4 String
Zde určujete umístění jazykového souboru.
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7 Diesel Mechanical Sub System

7.1.1 Loco Brake Assembly
Zde se definují lokomotivní brzdy vozidla. Viz. samostatný dokument 2.02 Simulační data brzd.

7.1.2 Train Brake Assembly
Zde se definují vlakové brzdy. Viz. samostatný dokument 2.02 Simulační data brzd.

7.1.3 Max Power (KW 0-20000 (1kW = 1.341HP)

Toto je maximální výkon lokomotivy, v kilowattech. Je důležitější pro výkon při vyšších
rychlostech.
U Train Simulatoru odpovídá parametru MaxPower.

7.1.4 Max Force (kN 0-10000 (1kN = 225lbf)

Toto je maximální tažná síla lokomotivy, v kilonewtonech. Je důležitější pro výkon při nízkých
rychlostech. Tažná síla je důležitá při rozjezdu vlaku.
U Train Simulatoru odpovídá parametru MaxForce.

7.1.5 Max Speed (Mph 0-300)

Toto je bod, ve kterém přestane simulace přenášet jakoukoliv tažnou sílu na kola. Mění se od
90% této rychlosti = plná síla & 100 %  = 0 síla. Ideálně by měla být nastavena trošku vyšší, než
je maximální rychlost dané lokomotivy.
U Train Simulatoru odpovídá parametru MaxVelocity.

7.1.6 Startup Time
Toto je čas v sekundách, jak dlouho trvá start motoru lokomotivy do volnoběžných otáček.

7.1.7 Shutdown Time
Toto je čas v sekundách, jak dlouho trvá zastavení motoru z volnoběžných otáček.
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7.1.8 Tractive Effort VS Speed
V této sekci může být dodána uživatelská ‘křivka tažné síly’ v závislosti na rychlosti ve formě
.csv souboru (čárkou oddělené hodnoty). Křivky tažné síly jsou celkem snadno k nalezení pro
nejběžnější lokomotivy a většinou zobrazují charakteristickou křivku  tažné síly zmenšující se se
vzrůstající rychlostí. Níže zobrazený příklad je pro dvouvozovou jednotku Class 165 (UK).

Soubor .csv musí mít ve sloupci 1 rychlost a ve sloupci 2 tažnou sílu.

Kód simulace používá tento .csv soubor k omezení tažné síly při jednotlivých rychlostech.
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7.1.9 Tractive Effort VS Throttle
V této sekci můžete určit uživatelskou ‘křivku tažné síly v závislosti na výkonu’ ve formě .csv
souboru (čárkou oddělené hodnoty). Obecně to bude lineární závislost, ale je tu možnost
použít i nelineární hodnoty.

Soubor .csv musí být ve formátu zobrazeném níže, ve sloupci 1 je %výkonu a ve sloupci 2 je
tažná síla.

7.1.10 Anti-Slip Brake Cyl Pressure (PSI (0 – 90)

Toto je tlak, na který bude nastaven brzdový válec, když bude potřeba zamezit prokluzu.

7.1.11 Thyristor Control (True/False)

Určuje, jestli je výkon ovládaný tyristory nebo kontrolérem.

Tyristor je typ diody s ovládanou bránou, která umožňuje průchod proudu, když je brána
vybuzena. Tyristory (také nazývané jako spínače) jsou použity pro ovládání tažné síly u
modernějších lokomotiv namísto odporových systémů.

7.1.12 Quick Power off at 0 throttle (True/False)

Odpojení výkonu, když je ovladač přestaven na 0.

7.1.13 Slow Speed Fitted present (True/False)

Tento parametr umožňuje automatické řízení lokomotivy při velmi mal ých rychlostech (1-2mph)
například kvůli vysypávání uhlí. Momentálně není v Rail Simulatoru použit.

7.1.14 Slow Speed Fitted Limit (Mph (1 - 10)

Toto je maximální rychlost lokomotivy, když je řízena výše uvedeným parametrem. Stejně i tento
parametr není v Rail Simulatoru momentálně použitý.

7.1.15 Press for Brake to Cut Power (PSI (0 – 30)

<Nedefinováno>
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7.1.16 Max Continuous Force (kN/Lbf (0 – 30,000)

Toto je maximální síla, jakou může lokomotiva vyvinout po delší dobu; obvykle 1 hodinu. Při
vyšších rychlostech vystřídá parametr MaxForce při omezení síly.

7.1.17 Diesel Used/Hour Max (Gallons/hour (1 – 200)

Toto je maximální množství nafty spotřebované za hodinu, když jede lokomotiva na maximální
výkon.

7.1.18 Diesel Used/Hour Idle (Gallons/hour (0 – 1.0)

Toto je minimální množství nafty spotřebované za hodinu, když je lokomotiva na volnoběhu.

7.1.19 Time to Get to Max Force (Secs (10 – 200)

Toto je čas potřebný k dosažení maximálního tahu ze stání.
U Train Simulatoru odpovídá parametru RunUpTimeToMaxForce.

7.1.20 Tractive Effort VS Gear Proportion
Zde můžete definovat uživatelskou ‘křivku tažné síly v závislosti na proporci zařazeného stupně ’
ve formátu .csv (čárkou oddělené hodnoty). U vozidel s mechanickou převodovkou tento
parametr ovládá tažnou sílu v rozsahu stupňů. Například v .csv níže, když byl 1. stupeň od 0 do
50mph, potom při 25mph bude dostupná polovina maximální tažné síly.

Soubor .csv musí být ve formátu zobrazeném níže, ve sloupci 1 je  proporce stupně a ve sloupci 2
je proporce tažné síly.

7.1.21 Air System

7.1.21.1 Has Low Pressure Test (True/False)

Když jsou u vzduchového brzdového systému povoleny brzdy, dojde k poklesu tlaku v hlavním
vzduchojemu. Pokud je zde zvoleno ‘True’, tak jakmile dojde k poklesu tlaku na úroveň určenou
v parametru Restart Pressure (7.1.21.4), spustí se kompresor a obnoví tlak v hlavním
vzduchojemu.

7.1.21.2 Min Air Pressure

<Nedefinováno>

7.1.21.3 Cut Out Pressure (PSI)

Toto je tlak v hlavním vzduchojemu, při kterém dojde k vypnutí kompresoru.
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7.1.21.4 Restart Pressure (PSI)

Toto je tlak v hlavním vzduchojemu, při kterém dojde k sepnutí kompresoru.

7.1.21.5 Reservoir Volume (Cubic feet)

Toto je objem hlavního vzduchojemu. Ovlivňuje, jak moc poklesne tlak v hlavním vzduchojemu,
když jsou povoleny vzduchové brzdy.

7.1.21.6 Main Res Max Air Pressure (PSI)

Toto je maximální tlak v hlavním vzduchojemu, a normálně bude stejný jako ‘Restart Pressure’.

7.1.22 Compressor
Kompresor dodává vzduch do vzduchového brzdového systému. Může být přidán více než jeden,
pokud jich je přítomno více. Jednoduše klikněte vlevo na šipku nebo na ”Insert First” nahoře.

7.1.22.1 Type (Electrical / Mechanical)

Vyberte typ kompresoru, který se nachází na lokomotivě.

7.1.22.2 Power Rating (PSI /sec)

Zde určujete rychlost, jakou kompresor pracuje.

7.1.23 Exhauster

7.1.23.1 Is Electric

Zde definujete, jestli je vývěva elektrická nebo ne.

7.1.23.2 Power Rating (Inches/sec)

Zde určujete rychlost, jakou vývěva pracuje.

7.1.23.3 Speed Up Power Rating (Inches/sec)

Zde můžete určit, jak moc se zvýší rychlost vývěvy, když je urychlena.
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7.2 Power Unit – Diesel Geared

7.2.1 Idle RPM (RPM (50 – 2000)

Toto je počet otáček motoru při volnoběhu, tj. když je výkon na 0.

7.2.2 Max RPM (RPM (500-5000)

Toto je maximální počet otáček motoru.

7.2.3 Max RPM Change per Second
Určuje rychlost ‘zvýšení a snížení’ otáček motoru za sekundu.

7.2.4 Max Power at Rail
Toto je maximální použitelný výkon po odečtení spotřeby ostatních systémů. Většinou se jedná o
70-80% parametru Max Power.

7.2.5 Audio RPM Attack Time
Definováno v dokumentaci o zvucích.

7.2.6 Audio RPM Hold Time
Definováno v dokumentaci o zvucích.

7.2.7 Audio RPM Release Time
Definováno v dokumentaci o zvucích.

7.2.8 Gear Box
Zde se určují detaily ohledně stupňů převodovky.

7.2.8.1 Gear

Přidejte jeden záznam pro každý stupeň, který převodovka obsahuje.

7.2.8.1.1 Direct Drive True / False

Zde určete, jestli je převodovka řízená přímo nebo ne.

7.2.8.1.2 Max Speed

Toto je maximální rychlost dosažitelná na tento stupeň.
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7.2.8.1.3 Maximum Tractive Effort

Toto je maximální tažná síla tohoto stupně.

7.2.8.2 Engine Braking

Vyberte ze tří možností tu, která odpovídá vaší lokomotivě.

7.2.8.3 Coasting Resistance

Toto je odpor mechanismu, když jede lokomotiva setrvačností.

7.2.8.4 Force for Engine Slowing

Toto je odpor mechanismu, když lokomotiva zpomaluje.

7.2.8.5 Automatic True / False

Určuje, jestli se stupně řadí automaticky nebo manuálně použitím kláves <E> nebo <Shift E>.

7.2.8.6 Engine Braking Force

Toto je síla vykonávaná vlastní mechanikou lokomotivy, když není použitá žádná síla.

7.2.8.7 Change Up Point

Určuje, jak blízko maximální rychlosti pro daný  stupeň je možné přeřadit na vyšší. U
automatické převodovky určuje rychlost, ve které přeřazení nastane.

7.2.8.8 Change Down Point

Určuje, jak blízko maximální rychlosti pro daný stupeň je možné přeřadit na nižší. U automatické
převodovky určuje rychlost, ve které přeřazení nastane.

7.2.9 Activation Speed
Toto je rychlost, ve které se aktivuje převodovka.

7.3 Script Component

7.3.1 Name
Tato položka se používá k určení simulačního LUA skriptu (.lua).
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